
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 26 a 30 de Abril 

Tema da aula Gráficos das Funções Seno e Cosseno Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades: Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas (especialmente o seno, o 
cosseno e a tangente), sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contexto. 

Conteúdo: Gráficos das Funções Trigonométricas 

• Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a sem (bx) + c a partir do gráfico de                      

y = sen x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c. 
 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno Aprender Sempre págs. 111 a 116. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no Caderno Aprender Sempre ou no Caderno de 
Anotações do Aluno.  

 

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 03/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

Exercício adaptado da pág. 111 do Caderno Aprender Sempre 
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Exercício da pág 111 do Caderno Aprender Sempre 

 

Exercício da pág 112 do Caderno Aprender Sempre 

 

 



 

 

 

 

 

Exercício da pág 115 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 26 a 30 de abril 
Tema da aula Máquinas Térmicas Equivalente: 02 aulas  

Habilidade: Avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças de estado 

físico, e nas máquinas mecânicas e a vapor. 

Conteúdo: Máquinas Mecânicas e a Vapor   

Roteiro de estudo com texto extraído do site brasil escola e questões adaptadas do caderno do aluno SP Faz Escola, 

atividade 2, página 58, com habilidade segundo aula do CMSP do dia 20/04/2021  

 

História das máquinas térmicas 

 

As máquinas térmicas são 

dispositivos capazes de converter energia 

térmica em energia mecânica, sendo 

utilizadas principalmente como meios de 

transporte e nas indústrias. Podemos citar 

como exemplo os veículos automotores, a 

máquina a vapor e a turbina a vapor. É 

impossível imaginar nossa vida sem esses 

dispositivos, que a cada dia estão mais 

aprimorados. 

O primeiro dispositivo que 

utilizava esse mesmo princípio de 

funcionamento foi a máquina de Herón, 

no século I d.C. Em 1698, Thomas Savery 

criou a primeira com utilidade prática, que 

era usada para retirar água das minas. 

Posteriormente, por volta de 1712, essa 

máquina de Savery foi aperfeiçoada por 

Thomas Newcomen e passou a ser utilizada também para elevar cargas. 

No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no século 18, quando James Watt (1736 

– 1819), em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência do que as que eram até então conhecidas. Assim, 

elas passaram a ser utilizadas na indústria e em larga escala, o que foi de enorme contribuição para a Revolução 

Industrial. 

Foi em 1804 que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção. A locomotiva a vapor, 

construída por Richard Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km/h, velocidade bem 

menor que a que estamos acostumados atualmente. Depois da locomotiva, vieram os carros, o primeiro foi produzido 

em 1885, pelo Engenheiro Alemão Karl Benz, e possuía motor a gasolina. 

As máquinas térmicas foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, a começar 

pela Revolução Industrial, os meios de transporte e a produção de energia. Atualmente é impossível imaginar nossas 

vidas sem esses dispositivos, que, a cada dia, estão sendo mais aprimorados, contribuindo, assim, para a nossa 

qualidade de vida. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/historia-das-maquinas-termicas.htm >acesso em 23/04/2021 

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/historia-das-maquinas-termicas.htm


Questões propostas  

 

1) O que faz o recipiente girar? 

2) Quais transformações de energia ocorrem no funcionamento dessa máquina? 

3) Por que esse arranjo pode ser chamado de “máquina”? Será que se pode usá-la para realizar alguma coisa 

útil? O quê? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 03 de maio no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre – 2021 

                 ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 2ª A, B, C, 

Professor Neide Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula Mitose e Cânceres Equivalente: 02 aulas 
Habilidades: Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes.  

Conteúdo: Mitose e Cânceres 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 19/04/2021. 

 

Mitose e Cânceres 

          Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. 

          Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 
formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer 
correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, 
são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, 
são chamados sarcomas.                                                                                                                                                                                                                    

 

          Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das 
células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida como metástase. O câncer não tem 
uma causa única. Há diversas causas externas (presentes no meio ambiente) e internas (como hormônios, condições 
imunológicas e mutações genéticas). Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do 
câncer. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associadas a causas externas. As mudanças provocadas no meio 
ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. 

           Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente de trabalho (indústrias químicas e afins), 
o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) e o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida). Os fatores 
de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores alteram a estrutura 

genética (DNA) das células. 

          As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Apesar de o 
fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores (oncogênese), são raros os casos de câncer que 
se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Existem ainda alguns fatores genéticos que 
tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar 
porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um mesmo carcinógenos.      



          O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo 
cancerígeno. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes 
fatores de risco para câncer, explica, em parte, o porquê de o câncer ser mais frequente nessa fase da vida. Existem 
ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos 
ambientais. Isso parece explicar porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um 
mesmo carcinógeno. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada frequência e em 
dado período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais, 
que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios:    

         • Estágio de iniciação: os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns 
de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar 
um tumor clinicamente. Elas encontram-se "preparadas", ou seja, "iniciadas" para a ação de um segundo grupo de 
agentes que atuará no próximo estágio. 

      • Estágio de promoção: as células geneticamente alteradas, ou seja, "iniciadas", sofrem o efeito dos agentes 

cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta 

e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno 

promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns 

componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que 

promovem a transformação de células iniciadas em malignas.                         

    •  Estágio de progressão: se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse 

estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os 

fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou 

carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos três estágios da 

carcinogênese. 

 

 

                                                

Atividade: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, páginas 89 e 90.  

Você já ouviu falar em câncer? O que você sabe a respeito? Anote em seu caderno pessoal. 

Mito ou Verdade 

          Há muitos mitos que giram em torno do câncer. A palavra “câncer” tem origem latina e significa, literalmente 

caranguejo. Tem esse nome pois as células doentes atacam e se infiltram” nas células sadias como se fossem as garras 

do crustáceo. Muitas vezes uma má interpretação de fato relacionados ao câncer ou uma generalização de um caso 

isolado da doença acaba por fazer com que ideias, e até mesmo crenças, se apresentem como verdades. 



                                         

              Verdade                                                                    Mito 

Analise as seguintes afirmações e indique se é MITO ou VERDADE:  

 1. O câncer é sempre hereditário:  

 2. O câncer é contagioso:   

3. O câncer não tem cura:   

4. O câncer pode ser prevenido:   

5. Todo tumor é câncer:   

6. Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer:  

 7. Andar muito de avião ou ficar sempre perto de antenas de celulares aumenta o risco de desenvolver câncer:   

8. Adoçantes artificiais provocam câncer:  

 9. Câncer de pele é mais comum em pessoas acima de 40 anos:   

10. Pessoas da raça negra não correm risco de ter câncer de pele:   

11. A destruição da camada de ozônio aumenta as chances de se desenvolver algum tipo de câncer, principalmente o 

câncer de pele:  

 12. A maior incidência de câncer de pele ocorre na cabeça, no rosto e no pescoço:   

13. O uso do filtro solar protege contra todos os raios ultravioleta:   

14. Todas as pintas e sinais podem virar câncer:   

15. O tabaco causa apenas câncer de pulmão:   

16. Desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama:   

17. Amamentar protege contra o câncer de mama:   

18. A pessoa que faz o autoexame das mamas todos os meses não precisa fazer mamografia:   

19. O câncer de próstata causa diminuição de virilidade:   

20. Estudos indicam que o contato e/ou consumo de agrotóxicos aumenta a probabilidade do desenvolvimento de 

câncer.  

 À cada frase esclarecida, registre na frente se é mito ou verdade. Descreva, em seu caderno pessoal, informações que 

você julgue importantes para sua compreensão sobre o porquê uma é verdadeira ou não. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno das aulas no CMSP, e participação durante as 

aulas. Entrega das atividades por meio de fotos 

Data de entrega: dia 03/05/2021. Entrega da atividade por meio de fotos com nome, número, série (para 

identificação). Observação: Não esquecer de fazer as atividades a caneta. e-mail: pro.neidemartins@gmail.com  

BOM TRABALHO! 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        1º bimestre – 2021 

                 ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 26 a 30 de Abril 

Tema da aula DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidades:  

• Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos à pureza das soluções e à concentração 
de solutos em sistemas líquidos; 

• Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos à pureza das soluções e à concentração 
de solutos em sistemas líquidos; 

Conteúdo: Qualidade da água 

Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola págs. 65 a 67. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no Caderno do Aluno ou no Caderno de 
Anotações.  

 

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 03/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

Exercícios adaptados da pág. 65 a 67 do Caderno do Aluno 

 
1. Pesquise e descreva resumidamente quais são as etapas para o tratamento de água para consumo 

humano. 
 

2. Responda: 
 

• Qual a diferença entre água pura e potável? 

• Por que há a adição de cloro numa das etapas do tratamento da água? 

• Por que se adiciona o hidróxido de cálcio e o sulfato de alumínio para que ocorra a etapa da floculação, no 
tratamento de água? 

• Qual a função da filtração após a floculação? 

• O que é concentração de uma solução? Quais os tipos de concentração? Como podem ser calculadas e em 
quais unidades de medida podem ser expressas? 

• O que significa DBO e por que constitui um dos parâmetros para verificação da qualidade da água? 
 

3. Depois de pesquisar e responder as questões anteriores. Vamos fazer considerações sobre “Reserva, 
Distribuição e Conscientização do uso racional e sustentável da água: baseados na realidade de sua região, 
observe a qualidade da água fornecida, deveres e direitos do cidadão e práticas de incentivo ao uso 
consciente d’água”. Registre suas considerações em um pequeno texto (mínimo 10 linhas). 
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